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ABSTRAKT 
Bakalá�ská práce je zam��ena na �ešení aktuální problematiky využívání biologických odpad� s 

použitím kogenerace. Úkolem je navrhnout a zhodnotit provoz kogenera�ního systému 

spolupracujícího s bioplynovou stanicí. První �ást je v�nována vzniku bioplynu a biomase 

vhodné pro výrobu bioplynu a dále také bioplynové technologii. Principem kogenerace a 

komparací jednotlivých primárních jednotek se zabývá �ást druhá. V záv�re�né �ásti je 

zhodnocen provoz bioplynové kogenerace.  

 

KLÍ�OVÁ SLOVA: bioplyn, kogenerace, alternativní zdroj, 
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ABSTRACT 
This bachelor’s thesis is specialized on the solution of actual problems dealing with the 

exploitation of biological wastes usány combined heat and power. The task is to suggest and 
valorize the running of combined heat and power system cooperating with a bio-gas station. The 
first part is devoted to the rise of biogas and biomass which is fit for the production of biogas, 
further also to the biogas technology. The second part of of this work deals with the principle of 
combined heat and power, as well as  with  the comparation of single prime units. The running of 
biogas combined heat and power  is reviewed in the final part. 

 

 

KEY WORDS: biogas, combined heat and power, Non-conventional energy sources 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
 
OZE 

BPS 

BP 

BRO 

AF1 

AF2 

KVET 

CHP 

KJ 

KS 

PJ 

SM 

MT 

STM 

PC 

CF 

 

EU 

�R 

ERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovitelný zdroj energie 

Bioplynová stanice 

Bioplyn 

Biologicky rozložitelný odpad 

Anaerobní fermentace z cílen� p�stované biomasy 

Anaerobní fermentace z odpadní biomasy 

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie 

Kogenerace (combined heat and power) 

Kogenera�ní jednotka 

Kogenera�ní systém 

Primární jednotka 

Spalovací motor 

Mikroturbína 

Stirling�v motor 

Palivový �lánek 

Hotovostní tok (cash-flow) 

 

Evropská unie 

�eská republika 

Energetický regula�ní ú�ad 
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1 ÚVOD 
Bioplyn obsahující metan je cenný produkt anaerobní fermentace, který m�že být 

zužitkovatelný v produkci obnovitelné energie. OZE za�ínají v posledním období tvo�it v mnoha 
zemích pom�rn� významnou �ást primárních energetických zdroj�. Cílem Evropské unie (EU) v 
této oblasti je do roku 2010 pokrýt z obnovitelných zdroj� 12 % primární energetické bilance. 
Vzhledem k zdroj�m biomasy, možnostem uplatn�ní produkce i zahrani�ním zkušenostem se 
jeví jako ideální spojení energetického i materiálového využívání biomasy. Anaerobní 
fermentace biomasy je dynamicky se rozvíjející technologie, p�i které dochází k p�em�n� surové 
organické hmoty na biologicky stabilizovaný substrát a bioplyn. Bioplynové stanice �eší 
zpracování a likvidaci bioodpadu. Vyprodukovaný bioplyn se zpracovává v kogenera�ní 
jednotce. 

Kogenera�ní výroba je kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Principem 
kogenerace je využít teplo, které jinak p�i výrob� elekt�iny odchází bez užitku. Kogenera�ní 
jednotku tvo�í generátor na výrobu elekt�iny, pohán�ný nej�ast�ji spalovacím motorem. Základní 
podmínkou pro použití kogenerace je tedy možnost využití tepla. Tím se výrazn� zvýší 
energetická ú�innost celého za�ízení. Ú�innost výroby elekt�iny se u t�chto za�ízení pohybuje 
mezi 30 až 45 %, tepelná ú�innost mezi 40 až 60 %. Celková ú�innost dosahuje až 90 %. Na 
rozdíl od výroby elekt�iny ve velkých elektrárnách se využije necelých 30 % energie obsažené v 
palivu, zbytek se bez užitku odvádí do vzduchu chladicími v�žemi. 

Problematikou využití bioplynu ve spojení s kogenerací, která nabývá na významu 
v souvislosti s rozvojem energetiky v spojitosti s využíváním obnovitelných zdroj� energie, se 
zabývá bakalá�ská práce.  
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2 CÍLE A METODY  
Práce se zam��uje na bioplynovou technologii a použití vhodné kogenera�ní jednotky. Cílem 

práce je zhodnotit provoz a výhody kogenera�ních jednotek ve spolupráci s bioplynovou 
technologií.  

Práce je �len�na do n�kolika kapitol. V úvodu své práce popíši bioplynový proces, vhodnou 
biomasu pro výrobu bioplynu a parametry fermenta�ního procesu. V následující kapitole se 
zam��ím na klasifikaci bioplynových technologií, a popis reaktoru a skladování bioplynu. 
Samostatnou kapitolu v�nuji principu kogenerace a energetickým možnostem kombinované 
výroby elektrické a tepelné energie.   

Dále se budu v�novat jednotlivým typ�m primárních jednotek, jejich komparaci a posouzení 
výhod a nevýhod jejich nasazení. Záv�re�nou kapitolu zam��ím na provoz bioplynové 
kogenerace, v této �ásti také provedu její energetické a ekonomické posouzení.   

P�i psaní této práce budu vycházet z platné legislativy, která upravuje nakládání s biomasou 
pro bioplynový proces, dále z právní úpravy výroby elekt�iny a tepla. Dále budu �erpat 
informace z technické dokumentace kogenera�ních jednotek, z internetu, z odborné literatury a 
�lánk�.  

V této práci použiji p�i vymezení využití bioplynu ve spojení s kogenerací a s ní související 
spolupráce metodu deskripce. Budu analyzovat dostupné odborné publikace a technickou 
dokumentaci zabývající se danou problematikou. P�i vymezení výhod a nevýhod nasazení 
kogenera�ních jednotek použiji metodu indukce, v práci dále použiji také syntézu získaných 
poznatk�. 
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3 BIOPLYNOVÝ PROCES 
Bioplyn je plyn produkovaný b�hem anaerobního vyhnívaní organických materiál�. Skládá 

se zejména z metanu CH4 a oxidu uhli�itého CO2. 

Pr�b�h tohoto procesu ovliv�uje �ada procesních a materiálových parametr�, nap�íklad 
složení materiálu, podíl vlhkosti, teplota prost�edí, �íslo pH neboli kyselost materiálu, anaerobní 
(bezkyslíkaté) prost�edí, absence inhibi�ních biochemických látek atd. 

3.1 Vznik bioplynu 
Anaerobní fermentace je proces p�em�ny látek za p�ítomnosti bakterií, p�edevším octových 

kyselinotvorných bakterií (acetogens) a metanotvorných bakterií (methanogens). K vyhnívaní 
dochází bez p�ístupu vzduchu a ve vlhkém prost�edí. Proces probíhá p�i teplotách od 0ºC do 
70ºC a na rozdíl od jiných proces� nevzniká p�i anaerobním vyhnívaní teplo, ale vyvíjí se 
ho�lavý plyn (metan). Sou�asn� s ním se vytvá�í oxid uhli�itý a voda. 

Tento proces vzniku bioplynu lze rozd�lit do �ty� �ástí (Sam-Soon et al., 1987).  

3.1.1 Hydrolýza (Hydrolysis) 
Je první d�ležitá fáze, na které závisí další procesy vzniku bioplynu. V této fázi dochází k 

rozkladu složitých vazeb (polysacharidy, lipidy, proteiny) na vazby jednodušší, rozpustné ve 
vod�. Tato fáze za�íná v dob�, kdy je v prost�edí vzdušný kyslík a dostate�ná vlhkost p�esahující 
50 % hmotnostního podílu. V této fázi mikroorganizmy ješt� nevyžadují prost�edí neobsahující 
kyslík. Tento stupe� je intenzivní u technologií tzv. mokrých, které zpracovávají vstupní látky v 
tekuté form� (s obsahem sušiny do 14 %) a mén� intenzivní až nedostate�ný u tzv. suchých 
technologií, zpracovaných vstupních látek v tuhém stavu (obsah sušiny kolem max. 65 %). [4] 

3.1.2 Acidogeneze (Acidogenesis) 
Ve druhém stupni dochází k odstran�ní zbytk� vzdušného kyslíku a vytvo�ení anaerobního 

prost�edí. Rozpušt�né látky se dále rozkládají na jednoduší organické látky, které známe pod 
pojmy kyseliny, alkoholy, CO2 a H2. Produkce t�chto látek je závislá na složení vstupní 
organické hmoty, a proto se mimo jiné liší produkce bioplynu z r�zných materiál�. Tuto 
p�em�nu provád�jí fakultativní anaerobní mikroorganizmy schopné aktivace v obou prost�edích. 
[4] 

3.1.3 Acetogeneze (Acetogenesis) 
Je další stupe� zjednodušení produkt� p�edchozích stup�� až na kyselinu octovou, CO2 a H2. 

V této fázi jsou p�ítomny i další mikrobiální �innosti, které jsou nezbytné pro udržení správného 
množství vodíku, ale z pohledu množství bioplynu jsou minoritní. Za zmínku snad stojí jen 
bakterie, které tvo�í slou�eniny síry a vodíku, tzv. sirovodík, který poté omezuje možnosti 
využití bioplynu a �iní z n�j zapáchající až nebezpe�ný plyn. [4] 

3.1.4 Metanogeneze (Methanogenesis) 
V poslední fázi metanogení acetotrofní bakterie rozkládají hlavn� kyselinu octovou na 

metan a oxid uhli�itý, hydrogenotrofní bakterie produkují metan z vodíku a oxidu uhli�itého. 
Všechny stupn� jsou navzájem propojeny vstupy a výstupy, a proto nesprávná funkce jednoho 
stupn� zap�í�iní rozhození i stupn� následujícího. Poslední stupe� probíhá nejpomaleji, a tak 
�asto dochází k zahlcení tohoto stupn� produkty stup�� p�edchozích. 



 Bioplynový proces 

 

21

Tato zm�na se pozná na složení plynu �i na zm�n� pH a jde �asto o p�edávkování reaktoru 
organickou sušinou. Dojde k zahlcení reaktoru. Vznik bioplynu však ovliv�uje mnoho dalších 
faktor�. Mezi nejd�ležit�jší pat�í pr�b�h a stav pH, teplota substrátu (nem�la by se m�nit v 
�ádech stup��), doba zdržení v reaktoru, zatížení reaktoru, míchání a složení vstupního 
materiálu. 
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Obr. 3-1 Pr�b�h �ty�fázové anaerobní fermentace [3] 
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3.2 Zdroje biomasy pro výrobu bioplynu 
Biomasa vhodná na výrobu bioplynu je rozd�lena dle vyhlášky �. 453/2008 Sb. do dvou 

skupin, AF1 (cílen� p�stovaná) a AF2 (odpadní). Skupinu AF2 lze dále rozd�lit na biomasu s 
p�vodem v zem�d�lství nebo v bezprost�edn� navazujícím zpracovatelském pr�myslu pod 
písmenem a) až g) a ostatní biomasu vhodnou pro zpracování pomocí anaerobní fermentace s 
tvorbou bioplynu. Tato biomasa je se�azena v (Tab. 3-1).  

3.2.1 Biomasa kategorie AF1 
Biomasa pro anaerobní fermentaci s p�vodem v cílen� p�stovaných energetických plodinách 

ur�enou k výrob� bioplynu, pokud tato biomasa tvo�í v daném kalendá�ním m�síci více než 
polovinu hmotnostního podílu v sušin� vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní 
suroviny tvo�í biomasa stanovená v (Tab. 3-1) skupin� �. 2, písmena a) až g). 

3.2.2 Biomasa kategorie AF2 
Kategorie AF2 zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je uvedena v kategorii AF1. P�edevším 

se jedná o biomasu odpadní. 

    Kategorie 

Skupina Popis druhu biomasy 
   Anaerobní 

   fermentace 

        (AF) 

     1 
cílen� p�stované energetické plodiny (jednoleté, dvouleté a víceleté byliny a 
zem�d�lské plodiny), tj. plodiny, jejichž hlavní produkt (z nich vyrobený) je 
primárn� ur�en k energetickým ú�el�m a jejich �ásti 

         AF1 

      2 

a) znehodnocené zrno potraviná�ských obilovin a semeno olejnin, v�etn� 
vedlejších a zbytkových produkt� z jejich zpracování, 

b) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a �ásti rostlin, jejich vedlejší a zbytkové 
produkty ze zem�d�lských a potraviná�ských výrob, 

c) rostliny uvedené v p�íloze �. 2 této vyhlášky, avšak pouze v p�ípad�, pokud 
se jedná výlu�n� o využití biomasy vzniklé odstran�ním t�chto rostlin na jejich 
stávajících stanovištích, 

d) travní hmota z údržby trvalých travních porost� a z biomasy z údržby ve�ejné 
i soukromé zelen�, v�etn� údržby tratí, vodote�í, ochranných pásem apod., 

e) výpalky z lihovar� vyráb�jících kvasný líh pro potraviná�ské ú�ely a 
z p�stitelských pálenic, 

f) zem�d�lské meziprodukty z živo�išné výroby vznikající p�i chovu 
hospodá�ských zví�at, v�etn� tuhých a kapalných exkrement� s p�vodem z 
živo�išné výroby – kejda a hn�j, 

g) nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé p�i lisování 
rostlinného oleje, 

h) ostatní zbytková biomasa v podob� kal� z praní, �išt�ní, extrakce, loupání, 
odst�e�ování a separace, v�etn� zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, 
zeleniny, obilovin, jedlých olej�, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, 
konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového pr�myslu, z 

        AF2 
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výroby droždí a kvasni�ného extraktu, z p�ípravy a kvašení melasy, z pekáren a 
výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápoj� a další 
obdobná biomasa, 

i) nestabilizované kaly z �istíren odpadních vod, vzniklé v aera�ních nádržích 
p�i biologickém zpracování odpadních vod nebo p�i biologickém procesu �išt�ní 
výlu�n� z �istíren vybavených pouze aerobním stupn�m �išt�ní, s vylou�ením 
ostatních kal� a usazenin z vodních t�les, 

j) rostlinné oleje a živo�išné tuky s výjimkou živo�išných tuk� podle p�ímo 
použitelného p�edpisu Evropských spole�enství5), 

k) zbytkový jedlý olej a tuk, sm�s tuk� a olej� z odlu�ova�e tuk� obsahující 
pouze jedlé oleje a jedlé tuky, 

l) alkoholy vyráb�né z biomasy, 

m) zbytkové produkty z destilace lihu (bioethanolu pro ú�ely p�imíchávání do 
PHM), zpracované produkty pocházející z živo�išných materiál� kategorie 2 a 
3, podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských spole�enství5), 
nezpracovaných živo�išných materiál�, kal� z praní a �išt�ní živo�išných tkání 
kategorie 3, podle právního p�edpisu evropských spole�enství, mléka, mleziva, 
hnoje a obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, vše kategorie 3, 
podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských spole�enství5), 

n) v p�ípad� t�chto materiál� kategorie 2 podle p�ímo použitelného p�edpisu 
Evropských spole�enství5), tj. pouze pokud jsou p�edem tepeln� zpracovány 
(hygienizovány), 

o) masokostní mou�ka pouze kategorie 2 a 3 podle p�ímo použitelného p�edpisu 
Evropských spole�enství5), 

p) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle p�ímo použitelného p�edpisu 
Evropských spole�enství5), 

q) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, 

r) biologicky rozložitelná �ást vyt�íd�ného pr�myslového a komunálního 
odpadu pocházející z odd�leného sb�ru nebo z procesu mechanicko-biologické 
úpravy, s vylou�ením biomasy zpracovávané v procesu �išt�ní odpadních vod 

 

 

 

Tab. 3-1 Biomasa vhodná pro využití procesem anaerobní fermentace [19] 

 

Nejpoužívan�jším základem pro zem�d�lské BPS jsou zví�ecí exkrementy a hlavním 
vstupem z hlediska výt�žnosti bioplynu jsou cílen� p�stované plodiny. Zejména se osv�d�uje 
používání kuku�i�né siláže. V n�kterých vhodných p�ípadech lze zpracování vstup� rozší�it i na 
biologicky rozložitelné odpady, nap�. z potraviná�ského pr�myslu nebo t�íd�né bio-odpady z 
domácností. Jedná se o vstupy energeticky zajímavé. [20] 
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3.3 Výroba 
Anaerobní rozklad organických látek je ovliv�ován celou �adou faktor�, které mají zásadní 

vliv na pr�b�h celého procesu. Tento proces probíhá v reaktoru (fermentoru), ve vlhkém 
prost�edí, bez p�ístupu vzduchu a sv�tla. Jedná se o složité biotechnologické procesy, které se 
snažíme dostat do optimálních parametr� tak, aby výt�žnost a kvalita bioplynu byla nejvyšší. 

3.3.1 P�edúprava a manipulace ze surovinou 
Pro zvýšení biologické rozložitelnosti r�zných druh� surovin pro anaerobní fermentaci se 

za�ínají uplat�ovat r�zné metody p�ed-úpravy zpracovávaného materiálu. Cílem je prohloubení 
biologického rozkladu a tím zvýšení produkce bioplynu a hygienizace fermentovaného 
materiálu, kde to požaduje legislativa. Tuto p�edpravu provádíme mechanicky, chemicky nebo 
biologicky.  

3.3.2 Teplota substrátu 
Z hlediska reak�ních teplot rozd�lujeme anaerobní procesy, podle optimální teploty pro 

mikroorganismy na psychrofilní (5 až 30°C), mezofilní (30 až 40°C), termofilní (45 až 60°C) a 
extrémn� termofilní (nad 60°C). Výhodou proces� provád�ných za vyšších teplot je hlavn� vyšší 
ú�innost hygienizace materiálu. Nejb�žn�jší aplikací jsou zatím procesy mezofilní p�i teplot� 
p�ibližn� 38°C. 

 

Obr. 3-3 Specifická produkce plynu p�i termofilním teplotním rozmezí, která závisí  na druhu 

substrátu (slepi�í trus, prase�í a hov�zí Kejda a tuhý hn�j) a dob� kontaktu [1] 
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Obr. 3-4 Vliv teploty vyhnívacího procesu a doby kontaktu na množství a složení vyrobeného 

plynu [1] 

3.3.3 Doba kontaktu 
Krátké doby kontaktu p�inášejí vysoký plynový výkon, protože dochází p�edevším 

k rozkladu snadno rozložitelných živin. P�i dlouhých dobách kontaktu klesá plynový výkon, 
zatímco výnos plynu a stupe� rozkladu se zvyšuje. Tato doba kontaktu je rozd�lena do šesti fází:  

lagová fáze – mikroorganismy se postupn� adaptují na dané podmínky, 

fáze zrychleného r�stu – �áste�n� p�izp�sobené mikroorganismy se za�ínají množit, 

fáze exponenciálního r�stu – zcela p�izp�sobené mikroorganismy se siln� množí, protože 
mají dostate�né množství živin,  

fáze zpomaleného r�stu – rychlost r�stu mikroorganism� se zpomaluje, 

stacionární fáze – vlivem po�ínajícího nedostatku živin je po�et vznikajících a umírajících 
mikroorganism� v rovnováze,  

fáze poklesu – absolutní nedostatek živin zp�sobuje postupné odumírání a rozklad 
mikroorganism�.  
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3.3.4 Obsah sušiny 
Pro zpracování pevných odpad� je obsah sušiny 22 až 25 %, v p�ípad� tekutých odpad� 8 až 

14 %. Tekuté odpady s obsahem sušiny menším než 3 % jsou zpracovávány anaerobní 
fermentací s negativní energetickou bilancí (proces je udržován na požadované provozní teplot� 
za p�edpokladu dodávky dopl�kového tepla z externího zdroje). Pozitivní energetická bilance je 
dosahována zpravidla až p�i sušin� tekutých odpad� vyšší než 3 až 5 %. Horní hranici 
optimálního obsahu sušiny tekutého odpadu tvo�í vždy mez �erpatelnosti materiálu. Absolutní 
hranice obsahu sušiny, p�i které ješt� probíhá anaerobní fermentace, je 50 %. Heterogenní 
vlhkostní pole v pevném organickém materiálu zp�sobuje, že v praktickém provozu je 
metanogeneze tlumena postupn� a nikoliv rázov�. [11] 

 

    Pot�eba BP pro oh�ev pr�m�r   Pr�m�rný p�ebytek BP Sušina 
[%] 

Produkce BP 
zima léto [rok] [m3.den-1] [m3.rok-1] 

3 10,8 9,5 6 7,8 3 1095 

4 14,4 9,2 5,8 7,5 6,9 2518 

5 18 8,9 5,6 7,2 10,7 3905 

6 21,6 8,6 5,4 7 14,6 5329 

8 28,8 8 5 6,5 22,3 8139 

Tab. 3-2 Závislost produkce bioplynu na sušin� vstupní suroviny [1] 

 

3.3.5 Optimální pH vstupních surovin 
Významným faktorem ovliv�ujícím metanogenní fermentaci je �íslo pH (kyselost nebo 

zásaditost) materiálu. Za optimální hodnotu pH na vstupu do procesu se považuje interval blízký 
neutrální hodnot� pH, které je 7 až 7,8. V pr�b�hu procesu se tento parametr m�ní, na za�átku 
p�evažuje aktivita acidogen� a �íslo pH m�že poklesnout na 4 až 6. P�i hodnotách pH substrátu 
menších než 5 se mohou za�ít objevovat inhibi�ní ú�inky na n�které kmeny metanogen�. Dojde-
li však za p�íznivých podmínek k jejich rozvoji, zvýší svojí aktivitou �íslo pH substrátu až na 
neutrální hodnotu pH 7. N�které kmeny metanogen� jsou schopny se rozvíjet i v siln� 
alkalickém prost�edí (pH 8 až 9). V praxi se optimální hodnota pH materiálu na vstupu do 
procesu upravuje homogenizací sm�sných materiál� nebo alkalickými p�ísadami.[11] 

Organickou hmotu dále d�líme na: 

kyselou – senáž, kuku�i�ná siláž, tráva, slepi�í a kr�tí trus, �erstvá biomasa, 

neutrální – hov�zí hn�j, prase�í hn�j, stará biomasa a kejda. 
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3.3.6 Pom�r obsahu uhlíku a dusíku (C: N) 
Jedním z velice d�ležitých faktor� pro rovnom�rný chod stanice je také d�ležitý pom�r 

uhlíku a dusíku (C: N), který by se m�l pohybovat v rozmezí 20:1 až 40:1. Vysoký obsah 
dusíkatých látek se m�že projevit negativn� na složení bioplynu (obsah amoniaku, oxidu 
dusného atd.). Mezi materiály s vysokým obsahem N pat�í exkrementy všech druh� 
hospodá�ských zví�at, opa�ným extrémem (vysoký obsah C) tvo�í materiály rostlinného p�vodu. 
V praxi se optimálního pom�ru (C: N) dosahuje míšením r�zných materiál�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3-3 Pom�r obsahu uhlíku a dusíku v n�kterých materiálech [11] 

 

3.4 Kvalita 
 Kvalita bioplynu je ur�ena hlavn� pom�rem ho�lavého metanu a oxidu uhli�itého. Další 

d�ležitou složkou bioplynu je sirovodík (H2S), jehož množství má velký vliv na korozi 
technologického za�ízení a p�i vyšších podílech je zapot�ebí jeho odsí�ení. 

Krom� t�chto složek se v bioplynu se dále nachází amoniak, molekulární dusík, vodík a 
kyslík, jejichž podíl �iní 6 až 8 %. Obecn� se v literatu�e za dosažitelný obsah metanu (CH4) 
považuje hodnota 40 až 75 %. [1] 

3.4.1 Složení bioplynu 
Složení bioplynu je ukazatelem správné funkce bioplynového procesu. Z (Tab. 3-4) je 

patrné, že výh�evnost BP významn� ovliv�uje obsah metanu (CH4). P�i zpracování bioplynu se 
snažíme dosáhnout co nejvyššího procentuelního zastoupení metanu a odstran�ní nežádoucích 
složek. Výh�evnost bioplynu se p�ibližn� pohybuje 21 až 23 MJ.m-3, v porovnání s výh�evností 
zemního plynu 33 až 34 MJ.m-3.   

 

   

 

 

Druh materiálu (C: N) 

Odpad z kuchyn� 12 až 20 : 1 

Odpad ze zeleniny 13 : 1 

Pose�ená tráva 12 až 25 :1 

Odpad ze zahrad 20 až 60 : 1 

Listí 30 až 60 : 1 

Dr�beží trus 10 : 1 

Mo��vka 2 : 1 

Kejda skotu 10 :1 

Sláma obilná 60 až 100 :1 
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Metan 
CH4 

Oxid uhli�itý 
CO2 

Vodík 
H2 

Sirovodík 
H2S 

Bioplyn  

CH4 60%, CO2 40% 

Objemový podíl [%] 40–75 27–47 1 3 100 

Výh�evnost  [MJ.m-3] 35,8 - 10,8 22,8 21,5 

Zápalná teplota  [°C] 650–750 - 585 - 650–750 

Hustota  [kg.m-3] 0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 

Tab. 3-4 Chemické a fyzikální vlastnosti bioplynu [10] 

3.4.2 Sušení bioplynu 
Sušením bioplynu se odstra�uje vlhkost z bioplynu. Provádí se za ú�elem prevenci koroze 

za�ízení pro využívání bioplynu. Nep�íliš hluboké sušení bioplynu je možné zabezpe�it 
prost�ednictvím tepelného �erpadla. Bioplyn je ve vým�níku tepla ochlazen chladícím agregátem 
a odlou�ená voda (kondenzát) je z plynu odstran�na. Poté je plyn op�t zah�íván teplou 
(kompresní) �ástí chladícího agregátu. Tato technologie zabezpe�í vzdálení vlhkosti bioplynu od 
rosného bodu. Je relativn� jednoduchá, má nízkou spot�ebu energie a ve v�tšin� p�ípad� je 
dosta�ující. P�i ochlazení bioplynu na 20°C dojde ke snížení obsahu vody p�i 100%-ním 
nasycení na 17,3 g.m-3, což odpovídá 2,3 % objemovým. 

3.4.3 �išt�ní bioplynu 
Ve fermentoru je bioplyn nasycený vodní parou a zne�išt�n stopami plyn�. Aby se p�edešlo 

škodám na motorech, musí být bioplyn vy�išt�n. Vodní pára a �ást sirovodíku mohou být 
odstran�ny v kondenza�ní jednotce. V zem�d�lských bioplynových stanicích bývá množství 
sirovodíku v bioplynu snižováno p�idáním malého množství vzduchu do reaktoru. To umožní 
mikrobiální p�em�nu sirovodíku na nekorozívní síru. 

U jednoduchých bioplynových stanic býval d�íve vzduch do reaktoru pumpován. To 
znamenalo problém s dávkováním vzduchu, takže p�i velké produkci bioplynu bylo p�em�n�no 
stejné množství sirovodíku jako p�i malé produkci. Následkem toho mohlo p�i malé produkci 
bioplynu vzniknout nebezpe�í vzniku vzn�tlivé, výbušné sm�si. P�i vyšší produkci bioplynu 
m�že zase z�stat p�íliš mnoho sirovodíku v bioplynu, což m�že poškodit motor. Proto by m�lo 
být množství vzduchu dávkováno podle aktuální produkce bioplynu. 

U v�tších bioplynových stanic je sirovodík odstra�ován bu� prost�ednictvím suchých metod 
využívajících aktivní uhlí, oxidy železa, apod. nebo mokrých metod. K tomuto ú�elu se 
nej�ast�ji používá chemická absorpce H2S do pevné látky (FeO, Fe2O3), nebo biologická metoda 
využívající sirných bakterií, které v aerobním prost�edí oxidují na elementární síru a sírany v 
závislosti na teplot� a pH. Suché metody jsou vhodn�jší pro bioplyn s nižším obsahem 
sirovodíku. Jde nap�. o metodu SULOFF. Mokré metody (nap�. systém ISET) jsou vhodn�jší 
spíše pro bioplyn s v�tším množstvím sirovodíku. Mokré pra�ky mohou být nap�. pra�ka s 
vláknitou náplní, s pohyblivým ložem, s náplní, s d�rovanými patry a nebo sprchová v�ž. 
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4 BIOPLYNOVÁ TECHNOLOGIE 
Velký po�et r�zných typ� bioplynových stanic lze popsat na n�kolika technologických 

procesech, které jsou schématicky znázorn�ny na (Obr. 4-1). 

 

Bioplynová technologie

Suché kvašení Mokré kvašení

Kontinuální
(spojité pln�ní)

Diskontinuální
(nespojité pln�ní)

Perkolace
(vyluhování

cezenin)

Pr�tokový
zp�sob 

Pr�tokový zp�sob
kon�ící

zásobníkem

Zásobníkový
zp�sob

Dávkový
zp�sob

Pr�tokový zp�sob
 za�ínající

zásobníkem 

Metoda st�ídání
zásobníku

 

Obr. 4-1 Rozd�lení bioplynových technologií [1] 

 

U suchého kvašení má vsázka 30 až 35 % sušiny a je vhodné ho navrhnout jako 
dvojstup�ový. Recyklace tekutiny z odvodn�ní reaktoru do vstupní suroviny zabezpe�uje 
stabilitu procesu, protože se neztrácí cenné mikroorganizmy a nesnižují se teplotní ztráty. 

Pro mokrý proces je vstupní surovinou živo�išná hmota o obsahu sušiny asi 10 % a je 
obvykle zpracovávána mokrým plynulým procesem. Ten vyžaduje objemné fermentory a velké 
množství energie na vyh�ívání, �erpání a odvod�ování.        
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4.1 Rozd�lení bioplynových technologií 

4.1.1 Podle zp�sobu pln�ní 
Diskontinuální technologie s p�erušovaným provozem, nap�. cyklické, dávkové atd., kdy 

doba jednoho pracovního cyklu je shodná s dobou zdržení ve fermentoru, tento zp�sob se 
používá p�edevším k suché fermentaci tuhých materiál� organického p�vodu. 

Semikontinuální technologie, u které je doba mezi jednotlivými dávkami kratší než doba 
zdržení materiálu ve fermentoru. Tento zp�sob pln�ní pat�í k nejvíce používaným p�i 
zpracovávání tekutých materiál� organického p�vodu, výhodou tohoto postupu je možnost 
snadné automatizace technologického procesu. 

Kontinuální technologie se používají p�i pln�ní fermentoru zpracovávající organický 
materiál s velmi malým obsahem sušiny. 

 

Obr. 4-2 Metody pln�ní fermentoru [1] 
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4.1.2 Podle po�tu stup	� 
Jednostup	ový proces je vhodný pro menší bioplynové stanice, kde jsou zpracovávány 

rostlinné zbytky a kajdy. Teplota se p�edpokládá nižší, 35°C, zatížení reaktoru asi 3 kg organické 
sušiny za den, pr�m�rná doba zdržení ve fermentoru je 45 dní.      

Dvojstup	ový proces probíhá postupn� ve dvou fermentorech. Dojde tím k odd�lení 
prvních fází procesu od pomalejší fáze záv�re�né, v nichž vzniká metan. Tento proces se dá lépe 
�ídit.   

4.1.3 Podle konzistence substrátu 
Jde o technologie na zpracování tuhých materiál� (podíl sušiny 18 až 30 %, ve výjime�ných 

p�ípadech i 50 %), technologie na zpracování tekutých materiál� s nízkým podílem sušiny 0,5 až 
3 % se zápornou energetickou bilancí anebo s vyšším podílem sušiny 3 až 14 % a kladnou 
energetickou bilancí a technologie na výrobu bioplynu kombinované. [8] 

4.2 Bioplynová stanice 
Biostanice je ucelený stavebn� technologický objekt na výrobu bioplynu a na další 

zpracování bioplynu k energetickým ú�el�m. Jednotlivé �ásti jsou zobrazeny na (Obr. 4-3). 

 

Obr. 4-3 Schéma moderní bioplynové technologie 

1-kejda ze stájí, 1a-kejda p�ivážená z okolních zem�d�lských podnik�, 2-p�íjem jate�ních 
odpad�, 3-p�íjem kuchy�ských odpad�, 4-tepelná úprava rizikových substrát� 2 a 3, 5-p�íjmové 
místo, 6-mechanická úprava (ma�kání, drcení, šrotování), 7-p�íjem a úprava zelené biomasy, 8-
fermentor se st�ešním plynojemem 9-kogenera�ní jednotka, 10-ho�ák zbytkového plynu, 11-
zásobní jímka na digestát, 12-odvoz digestátu jako hnojiva. 
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4.2.1 P�íjem biomasy 
Zem�d�lská BPS p�ijímajímá r�zné druhy biomasy, která má jinou technologii zpracování. 

Na navrhované stanici jsou vybudovány jímky na kejdu (Obr. 4-2 �ást 1 a 1a). Kejda je také 
p�ijímána z okolních zem�d�lských podnik� a p�idružené živo�išné výroby. P�íjem kejdy je 
celoro�ní. 

Podstatn� složit�jší je linka na zpracování jate�ních a potraviná�ských odpad� a BRO. Tento 
odpad je celoro�n� p�ivážen a meziskladován v jímkách (�ást 2 a 3). P�ed další úpravou je 
zapot�ebí materiál upravit na velikosti �ástic do 12 mm a na�ed�ním docílit optimální obsah 
sušiny (v p�ípad� pot�eby). D�ležitou �ástí stanice je hygieniza�ní linka, ve která probíhá 
hygienizace p�i minimální teplot� 70°C a po dobu t�í hodin. Linka pro p�íjem kuku�i�né siláže, 
travní hmoty, atd. je zásobena ze skladišt�. Tato linka zajiš�uje úpravu biomasy (ma�kání, 
drcení, šrotování). Provoz stanice vyžaduje dostate�nou zásobu biomasy pro celý rok provozu.  

Homogeniza�ní linka slouží k p�íprav� vstupního substrátu na výrobu bioplynu, zajiš�uje 
p�íjem kejdy, homogenizaci hygienizovaného substrátu a na�erpání vstupní sm�si do reaktoru. 

4.2.2 Fermentor (reaktor) 
Reaktor je základní �ástí bioplynové technologie (Obr. 4-2 �ást 8), ve kterém probíhá vznik 

bioplynu. Nejpoužívan�jší jsou dva druhy a to železobetonové nebo ocelové. Reaktor je vytáp�n 
teplou vodou z kogenerace pomocí vestav�ného trubkového vytáp�ní zevnit� plášt�. St�echa 
reaktoru je textilní, s lehkou podp�rnou konstrukcí na st�edovém sloupku. St�edový sloup 
zárove� slouží jako vodící p�i pohybu membrány plynojemu.  

Celá nádoba reaktoru vyžaduje zabezpe�ení plynot�snosti a tepelnou izolaci. K zabezpe�ení 
plynot�snosti sta�í kvalitní betonová konstrukce nádrže a st�echy, p�ípadn� dopln�ná 
plynot�snou fólií. K tepelné izolaci se používají b�žné izola�ní materiály jako je polystyrén, 
nebo skelná vata. V n�kterých p�ípadech jsou nádrže umíst�ny pod úrovní terénu. Nádrže jsou 
vyráb�ny sériov�, což se projevuje v nižší cen� za jednotku objemu. Používané objemy se 
pohybují p�ibližn� v rozmezí 500 – 3000 m3, i když existují reaktory s objemy až 5000 m3. 
Hloubka reaktor� bývá 5 – 10 m a pr�m�r 8 – 20 m. Tyto reaktory jsou �asto používány 
dvojú�elov�, kdy v pr�b�hu roku pracují s r�zným harmonogramem dávkování. V lét� a na 
podzim jsou napln�ny jenom do úrovn� zabezpe�ující minimální dobu zdržení 20 – 30 dn�. Tím 
se p�ipravuje rezerva k uskladn�ní n�kolika set m3 kejdy na zimní a jarní období, kdy se nem�že 
nebo nesmí kejda aplikovat na pole. P�i napln�ném reaktoru je doba zdržení p�es 60 dn�, což 
zaru�uje dostate�nou produkci bioplynu a stabilní chod fermentoru i v zimním období. 

4.2.3 Jímka na digestát 
Vyhnilý substrát se z reaktoru vypouští do nádrže. Tato nádrž nemá tepelnou izolaci, dno je 

betonové, pro urychlení odtahu z reaktoru je ve strojovn� reaktoru umíst�no odst�edivé �erpadlo. 
Separací digestátu je substrát odvodn�n a �erpán do usklad�ovací nádrže, a poté odvážen jako 
kvalitní hnojivo. 
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4.2.4 Skladování bioplynu  
Velkou výhodou bioplynu oproti jiným nosi��m energie je možnost jeho skladování a podle 

pot�eby využití v dob�, kdy je pot�eba zapojit špi�kové zdroje pro výrobu elektrické energie 
nebo tepla. P�i jeho skladování nedochází ke ztrátám energie na rozdíl od "skladování" solární, 
elektrické a tepelné energie. Nevýhodou bioplynu je pom�rn� malá hustota energie v pom�ru k 
objemu, kdy 1 m3 bioplynu obsahuje takové množství energie, jako 0,6 až 0,7 l topného oleje. 
Pro beztlakové skladování jsou proto pot�eba v�tší objemy zásobníkových plynojem�. Velikosti 
plynojem� je pot�eba dimenzovat s pat�i�nou rezervou podle projektované p�edpokládané 
produkce bioplynu a podle zp�sobu využívání vyprodukovaného bioplynu. Tento zásobník je 
navržen pro kogenera�ní jednotku v nep�etržitém provozu. [1] 

Bioplynové zásobníky lze rozd�lit podle typu konstrukce a velikosti na: 

Nízkotlaké zásobníky – nejvíce rozší�ený druh zásobník� plynu, zastoupený p�edevším 
ocelovými zásobníky s vodním uzáv�rem, který je výhodný také tím, že ve skladovaném plynu 
udržuje relativn� stálý tlak, který je dostate�ný pro p�ímé spalování v kotlích s atmosférickými 
ho�áky a pohon plynových motor�. V poslední dob� se vzhledem k úspo�e náklad� za�ínají 
prosazovat foliové plynojemy, jejichž po�izovací náklady jsou nižší a i jejich realizace je z 
hlediska pracnosti a náro�nosti na provedení podstatn� výhodn�jší. 

St�edotlaké a vysokotlaké zásobníky – ocelové s tlakem 0,5 až 2 MPa. Používají-li se ke 
stla�ení jednostup�ové kompresory, lze na rozdíl od nízkotlakých zásobník� p�i tlaku 1 MPa 
dosáhnout desetinásobku skladovaného množství. Toto technické �ešení ale již vyžaduje regulaci 
tlaku. Vysokotlaké zásobníky se v zem�d�lství u menších BPS pro své vysoké náklady 
nevyužívají. 

Tlakový      
stupe	 

 

Provozní tlak 

Obvyklá 
velikost 

Provedení 

      [Pa] Vodního sloupce [m]   [MPa] [m3]  

 

Nízký tlak 

(0,5 – 5 ).103 

  

   5 – 50 

      0,2 – 0,5 

 

    (0,5 – 5).10-3 

- 5 – 200 

 

10– 2000 

Plynojem s vodním 
uzáv�rem 

Nádrže s fóliovým 
poklopem, fóliové 
plynojemy 

St�ední tlak        0,5 – 2 1 – 100 Ocelové nádrže 

Vysoký tlak       20 – 30 0,1 – 0,5 Ocelové lahve 

Tab. 4-1 Typické provedení, velikosti a tlakové stupn� plynojem� BPS [1] 

Nejpoužívan�jší jsou plynojemy suché membránové, jako sou�ást reaktoru nebo samostatné 
v ocelových nádržích. Vývoj v plastovém pr�myslu umož�uje výrobu suchých plynojem� 
s funk�ním objemem, které mají speciální textilní membránu. Také se používají  
dvoumembránové plynojemy firmy sattler, kde vnit�ní membrána je obestav�na vn�jší 
membránou ve tvaru koule, oboji ut�sn�né a kotvené k betonovému základu. Mezi membrány se 
vhání vzduch o tlaku 1,5kPa, který p�sobí na membránu a vytvá�í p�etlak v systému. V �R má 
nejv�tší membránový plynojem obsah 2910 m3. [21] 
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Obr. 4-4 Textilní plynojem fa SATTLER (objem 100 až 2150 m
3
), nízkotlaký (0,5 až 2,5kPa), 

životnost (20 až 30 let)  

V posledních letech jsou používány také plynojemy nasedlané na reaktor. Toto �ešení je 
cenov� i prostorov� výhodné. Jsou dv� možná �ešení, kdy membrána je kotvena na horní obvod 
reaktoru a na st�edový sloup. První varianta je za pomocí pohyblivého vedení po st�edovém 
sloupu, které podpírá ve st�edu raktoru st�echu (Biogas Pardubice). Druhý je podobný, ale 
membrána je ukotvena staticky na hlavici st�edového sloupu. U t�chto plynojem� se st�ešní 
membrána pohybuje v závislosti na množství bioplynu. 

 

Obr. 4-5 Textilní dvoupláš ový nasedlaný plynojem, obvykle polyesterová tkanina a PVC, 

nízkotlaký ( 0,5 až 2,5 kPa ), životnost ( 20 až 30 let) 
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5 KOGENERACE (COMBINED HEAT AND POWER) 

5.1 Princip 
Kogenerace je výroba, p�i níž vzniká energie elektrická a tepelná. Umož�uje zvýšení 

ú�innosti využití energie paliv. Kombinovaná výroba se vyzna�uje nižší spot�ebou paliva v 
porovnání s odd�lenou výrobou (vztaženo na stejné množství t�chto dvou forem užitné energie). 
Energetické využití paliva je proto podstatn� vyšší.  

Kombinované výroby tepla a elektrické energie je možno dosáhnout za pomoci n�kolika typ� 
za�ízení na ob� sledované složky (elektrické energie, tepla). 

Výhodou kogenerace je nižší emise spalin vztaženo na vyrobený MW. V klasické elektrárn� 
je ú�innost výroby elektrického energie asi 30 %, ostatní energie se odvede chladicí vodou a 
spalinami. Lepšího využití se dosáhne spojením s teplárenským provozem, kdy se horký 
kondenzát využívá pro vytáp�ní. 

V kogenera�ní jednotce je ú�innost výroby elektrické energie 30 až 45 % a s využitím tepla 
spalin stoupne ú�innost využití až 90 %. 

Teplo vzniklé z kogenerace lze využít k výrob� chladu pro technologické ú�ely nebo 
klimatizaci. V takovém p�ípad� hovo�íme o trigeneraci, kombinované výrob� elekt�iny, tepla a 
chladu. 

 

Obr. 5-1 Porovnání ú�innosti výroby energie [12] 
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5.2 Energetické parametry kogenerace 
Popisují energetické parametry transforma�ního �et�zce, jsou dány: 

elektrickým výkonem Pe (okamžitý výkon, který m�že KJ vyrobit),  

tepelným výkonem Pt  (je okamžitý tepelný výkon, který lze z KJ užite�n� užít pro dodávku 
tepla, množství tepelného výkonu je závislé na množství vyráb�né elektrické energii). 

Pom�r elektrického a tepelného výkonu e (teplárenské využití) charakterizuje pom�r 
elektrické a tepelné energie. Ú�innost výroby elektrické a tepelné energie se m�že podstatn� lišit, 
a proto hodnota teplárenského využití má podstatný vliv na vyhodnocení ú�innosti KJ p�i 
porovnání s odd�lenou výrobou. [17] 

Teplárenské využití: 

e

t

P
e

P
=  [-],                                                                                                                             (5.1) 

kde: 

Pe  - elektrický výkon KJ  [W e,kW e,MW e],  

Pt   - tepelný výkon KJ [W t,kW t,MW t]. 

Kvalita tepelné energie je dána její formou. Pro množství využití tepelné energie 
produkované KJ je rozhodující teplota. Ú�innost transformace je dána pom�rem výstupní 
(využité) a vstupní (dodané) formy energie ur�itého energetického systému.  

Ú�innosti jsou definovány jako: 

ú�innost elektrická tη , která je dána p�em�nou energie p�ivedené v primárním palivu na 

energii elektrickou. Je definována vztahem: 

e
e

p i

P

M Q
η =

⋅
 [-],                                                                                                              (5.2)    

Mp  -  hmotnostní nebo objemový pr�tok paliva [kg/s, m³/s], 

Qi    -  energie v objemové nebo hmotnostní jednotce paliva (výh�evnost) [J/kg, J/m³],  

       ú�innost tepelná tη , která je dána p�em�nou energie p�ivedené v primárním palivu na 

užite�nou využitou tepelnou energii. Pro kterou platí rovnice: 

t
t

p i

P

M Q
η =

⋅
 [-],                                                                                                                   (5.3) 

ú�innost celková Cη , která je dána p�em�nou energie p�ivedené v primárním palivu na 

užite�n� využitou energii. Rovná se vzájemným sou�tem jednotlivých ú�inností, 

 

                                           [-].                                                                                              (5.4) 
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6 KOGENERA�NÍ TECHNOLOGIE 
Existuje mnoho zp�sob� jak transformovat energii obsaženou v bioplynu na elektrickou 

energii p�i doprovodné výrob� tepla. N�které technologie jsou využívány už pom�rn� dlouhou 
dobu, n�které jsou teprve na po�átku vývoje a jejich další technický rozvoj bude závislý na 
rozší�ení uplatn�ní KJ. 

6.1 Rozd�lení kogenera�ních technologií 

6.1.1 Podle zp�sobu p�em�ny 
Kogenera�ní technologie lze rozd�lit podle zp�sobu p�em�ny elektrické energie. 

 Nep�ímým zp�sobem se p�em�na energie provádí prost�ednictvím více energetických 
transformací. V sou�asnosti nejvíce využívaný zp�sob se skládá ze t�í transformací. Nejprve je 
provedeno uvoln�ní tepelné energie obsažené v palivu, a poté je získávána technická práce A, 
kterou lze využívat pro mechanický pohon spot�ebi��. Mechanická energie se transformuje na 
elektrickou, u které se ješt� p�ípadn� upravují parametry.  

 P�ímým zp�sobem se provádí p�em�na energie bioplynu p�ímo na elektrickou. Elektrická 
energie se m�že upravovat na požadované parametry (nap�tí U, proud I). [17] 

6.1.2 Za�ízení kogenera�ní jednotky 
Kogenera�ní jednotka m�že být principiáln� složena z následujících za�ízení: 

Za�ízení na úpravu parametr� bioplynu upravuje parametry vstupní formy energie na 
hodnoty, se kterými pracuje primární jednotka (PJ) 

Primární jednotka 

V PJ dochází k p�em�n� energie obsažené v palivu (bioplynu) na ušlechtilejší formu energie 
(elektrickou). Uvoln�né nebo zbytkové teplo po transformaci lze užite�n� využívat. 

Za�ízení pro výrobu a úpravu elektrické energie: 

 elektrický generátor, 

 elektricky kondicionér (m�ni�). 

Za�ízení pro rekuperaci tepelné energie transformuje odvád�ný tepelný výkon z KJ na 
požadované parametry a formu. Nejb�žn�jšími teplonosnými medii vystupujícími 
z rekupera�ních vým�níku jsou: 

nízkoteplotní voda o teplot� do 100 °C, 

vysokoteplotní voda o teplot� 150 – 200 °C, 

vodní pára, 

teplý vzduch. 
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6.2 Pístové spalovací motory  
Kogenera�ní jednotku tvo�í pístový spalovací motor, pohán�jící elektrický generátor a 

soustava tepelných vým�ník� využívajících teplo z chlazení motoru nebo výfukových plyn�. 
Spalovací motory jsou technicky složit�jší a v�tší než spalovací turbíny, jsou vzhledem k vyšší 
sériovosti levn�jší a dosahují vyšší ú�innosti. Ta je však kompenzována pon�kud vyššími 
servisními náklady b�hem životnosti motoru. Práv� na zvyšování elektrické a celkové ú�innosti a 
na snížení servisních náklad� se v posledních letech soust�e�uje vývoj v této oblasti. Velkým 
p�ínosem kogenera�ních jednotek s plynovými motory je jejich vysoká elektrická ú�innost a 
snadné využití tepla. Teplo z chlazení motoru a mazacího oleje se odvede z primárního okruhu 
jednoduchým vým�níkem voda – voda. Vychlazení spalin je také mnohem jednodušší než u 
turbín, které jsou citlivé na protitlak (vým�ník pak musí být pom�rn� velký, a tím i drahý). 

 Výhody: vysoká ú�innost, rychlý start, nízké investi�ní náklady pro malé jednotky, není 
pot�eba velkého tlaku bioplynu, široká výkonová �ada, spolehlivá a vyzkoušená technologie.         

Nevýhody: vysoké náklady na údržbu, jednotka musí být chlazena, i když se nevyužívá 
tepelná energie, emise, velká hlu�nost jednotek, nízkopotenciálové teplo. 

 

Výrobcem t�chto jednotek je nap�. Tedom, Motorgas nebo GE Jenbacher. 

 

Obr. 6-1 Pístový spalovací motor GE Jenbacher JSM 312 

Požadované vlastnosti plynu: 

tlak standardn� 8 až 20 kPa, m�že být i vyšší/nižší, 

teplota < 40 °C, 

relativní vlhkost < 80%, 

kolísání výh�evnosti – max. 1% za 30s, 

bez ne�istot síry, halogenu, �pavku, k�emíku. 
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Obr. 6-2 Technologické schéma kogenera�ní jednotky s pístovým motorem [17] 

6.3 Mikroturbíny 
Mikroturbíny pracují na stejném principu jako plynové turbíny. Jsou konstruovány pro malé 

výkony a velké otá�ky. Pracují s Barytonovým ob�hem. Tlakový pom�r je v�tší, vstupní teploty 
vyšší a vstupní teplota do kompresoru je co nejnižší. Použitím spalinového vým�níku pro 
p�edeh�ev spalovacího vzduchu se výrazn� zvyšuje ú�innost, ale snižuje se teplota využitelná p�i 
dodávce tepla.  

 

Obr. 6-3 Mikroturbína [7] 
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Výhodou mikroturbíny je vysoká efektivnost (celková ú�innost 70 až 80 %, elektrická 
ú�innost 24 až 30 %). Malé kompaktní spalovací turbíny mají otá�ky 80.000 min-1. 

Výhody: vysoká spolehlivost plynoucí z malého po�tu pohybujících se sou�ástí, nízké 
náklady na údržbu, malé rozm�ry, malá hmotnost, menší �istota paliva, vysoká teplota spalin pro 
následné využití, nízký obsah emisí, malá hlu�nost, veliká dynamika zm�ny zát�že. 

Nevýhody: náklady a závislost na vn�jších parametrech (t, p). 

 

C30 (30 kW)                                  C60/65 (60 a 65 kW)                           C200 (200 kW) 

Obr. 6-4 Mikroturbíny capstone 

Zvláštností jsou dvouh�ídelové spalovací turbíny, spojené jen proudem spalin. Jsou zvláš� 
vhodné k spalování bioplynu. Jejich výhodou je další možnost výroby stla�eného vzduchu. 
Mikroturbíny vyvíjí a vyrábí už �ada firem. Nejznám�jší je mikroturbína firmy CAPSTONE  
(USA). Jsou známy i mikroturbíny ELLIOT, INGERSOLL-RAND (USA), TURBECAB ze 
Švédska, GENERAL ELECTRIS (USA. 

6.4 Stirling�v motor (STM Power)  
Jde o horkovzdušný motor s vn�jším spalováním. Stirling�v motor má dva pracovní prostory, 

mezi nimiž m�že voln� proudit plyn (je v nich prakticky stejný tlak). Jeden z prostor� je studený, 
druhý horký. Toho je docíleno bu� p�ímým oh�íváním a chlazením komor, a nebo �ast�ji vn�jším 
oh�íva�em a chladi�em. Mezi oh�íva�em a chladi�em je obvykle za�azen ješt� regenerátor, 
akumulující teplo plynu procházejícího z oh�íva�e do chladi�e nebo naopak. Existuje mnoho 
modifikací tohoto motoru, písty mohou být v samostatných válcích, nebo v jednom válci 
spole�ném, kdy jeden z píst� pracuje v dvoj�inném režimu. [9] 

Výhody: oproti spalovacím motor�m menší po�et t�ecích pohyblivých sou�ástí, nemá vnit�ní 
spalovací komoru, vysoká teoretická ú�innost, nízké emise, jednoduché �ízení, malá hlu�nost, 
nízké nároky na údržbu.  

Nevýhody: zatím vysoké investi�ní náklady, tato technologie je ve vývoji (nabízí velké 
uplatn�ní), nízká mechanická ú�innost pro malé výkony, nízká dynamika zm�ny zát�že. 
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Obr. 6-5 Stirling�v motor [8] 

6.4.1 Výhody Stirlingova motoru oproti klasickým spalovacím motor�m  
Díky vn�jšímu p�ívodu tepla lze p�ímo využít prakticky jakéhokoli paliva (plynná, bioplyn). 

Vyšší vnit�ní tepelná ú�innost. Výrazn� nižší servisní náklady, dané dlouhými servisními 
intervaly, který �iní b�žn� 5 000 až 10 000 hodin. Dlouhá životnost je dána hlavn� skute�ností, že 
olej není v p�ímém kontaktu se spalinami ani horkými díly motoru  a nápl� motoru je z výroby 
velmi �istým, k materiál�m nete�ným plynem. Nulová spot�eba oleje. Velmi nízká hlu�nost  
vlivem pozvolné zm�ny tlaku b�hem cyklu a absence cyklických zážeh� �i vznícení. P�i správné 
konstrukci spalovacího systému má motor díky vn�jšímu spalování nižší emise škodlivin. 

6.4.2 Nevýhody Stirlingova motoru oproti klasickým spalovacím motor�m  
Vyšší cena z d�vodu malé sériovosti a náro�né výrob�, nutnosti použití speciálních materiál� 

a n�kterých technologií nevhodných pro sériovou výrobu. Pomalejší regulace výkonu pro výrobu 
elekt�iny a tepla to nep�edstavuje žádný problém. Vyšší m�rná hmotnost na jednotku výkonu, 
op�t není problémem pro výrobu elekt�iny a tepla. V�tšinou mírn� nižší ú�innost, která je však u 
malých výkon� bohat� kompenzována podstatn� nižšími servisními náklady. 

6.5 Palivové �lánky, hybridní systémy (FC + plynová turbína) 
Základem jsou elektrochemické procesy, kdy se p�i chemické reakci vstupních látek 

p�em��uje chemická energie na elektrickou energii. Palivové �lánky pracují na podobném 
principu jako galvanické �lánky. Rozdíl je v tom, že palivové �lánky vyvíjejí energii nep�etržit�, 
a to díky plynulé dodávce paliva k anod� a okysli�ovadla ke katod�. D�j ve vodíko-kyslíkovém 
palivovém �lánku je v podstat� slu�ování vodíku a kyslíku za vzniku vody a energie. Chemická 
energie se p�em��uje na energii elektrickou. Získávání vodíku z paliva je „reforming“, 
vysokoteplotní FC vnit�ní reforming (palivem p�ímo plyn), jinak vn�jší (snižuje ú�innost). 
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Obr. 6-6 Palivový �lánek  

Podle provozní teploty se palivové �lánky d�lí na: 

nízkoteplotní 60 ÷ 130 °C, 

st�edn�teplotní 160 ÷ 220 °C, 

vysokoteplotní 600 ÷ 1050 °C. 

Podle typu elektrolytu se palivové �lánky d�lí na �lánky s: 

alkalickým elektrolytem (AFC – Alkaline Fuel Cell) KOH, 

polymerní elektrolytickou membránou (PEM – Polymer Electrolyte Membrane /Proton 
Exchange Membrane) katexová iontom�ni�ová membrána, 

kyselinou fosfore�nou (PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell) H3PO4, 

taveninou alkalických uhli�itan� (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell), 

keramika z LiAlO2 nasycená alkalickými uhli�itany pevným oxidickým elektrolytem  
(SOFC – Solid Oxide Fuel Cell) obvykle Y2O3 nebo ZrO2. 

Výhody: nízké emise, malá hlu�nost, nízké nároky na údržbu, kompaktnost, bez rotujících 
�ástí, vysoká ú�innost v celém pásmu zatížení, flexibilní energetický pom�r, podle typu �lánku 
výroba nízkopotenciálového nebo vysokopotenciálového tepla.  

Nevýhody: vyžaduje úpravu na �istý vodík, náklady, životnost za�ízení, dlouhý náb�h 
�lánku.                                                                              
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7 BIOPLYNOVÁ KOGENERACE 
Bioplynová stanice je sestavena z bioplynové technologie a kogenerace. Schéma výroby je 

dáno na (Obr. 7-1). Biomasa je p�em�n�na chemickou cestou na bioplyn a zbytkový separát 
(digestát). Bioplyn je p�iveden do plynojemu, kde se vytvo�í zásoba pro další použití.  
V kogenera�ní jednotce je primární palivo (bioplyn) transformován na elektrickou a tepelnou 
energii. Teplo je �áste�n� využíváno na oh�ev fermentoru. 

Bioplynová 
technologie

biomasa 
MB[t.rok -1]

bioplyn 
QB[m3.rok-1] Kogenera�ní 

jednotka

Separát
 MS[t.rok -1]

el. energie E [MWh.rok -1]

tep. energie Q
T
 [GJ.rok -1]

teplo (vlastní spot�ebu)
 QVS [GJ.rok -1]

el. energie  (vlastní spot�ebu) 
EVS [MWh.rok -1]

   

Obr. 7-1 Schéma toku energie v bioplynové stanici 

7.1 Spolupráce kogenera�ní jednotky s bioplynovou stanicí 
Spolupráce kogenera�ní jednotky s bioplynovou stanicí spo�ívá ve spojení dvou odlišných 

proces� transformace energie. Pro spolupráci je d�ležité zajišt�ní kontinuálního procesu. 
Chemická transformace je procesem cyklickým a pro zajišt�ní spojitosti toku energie je 
instalován zásobník bioplynu. Anaerobní fermentace je jedním z nejefektivn�jších zp�sob� 
využití energie z biomasy, kdy organické látky jsou mikroorganizmy transformovány na energii 
ve form� bioplynu. 

Jednou z výhod bioplynové kogenerace, je garantovaná výkupní cena a povinnost distribu�ní 
spole�nosti vykoupit veškerou vyrobenou elektrickou energii. Další výhodou spolupráce je 
energetická sob�sta�nost bioplynové stanice a p�idruženého provozu. Kogenera�ní jednotka m�že 
sloužit jako nouzový zdroj elektrické energie.  

Mezi ekologické p�ínosy pat�í likvidace biologicky rozložitelného materiálu. Bioplynová 
kogenerace je zahrnuta do obnovitelných zdroj� energie.  

V porovnání se spalováním biomasy se neznehodnocují živiny, zejména dusík. P�i 
biologickém rozkladu jsou živiny využity v organickém hnojivu, které je vedlejším produktem 
této technologie. Systém založený na biologickém rozkladu bez p�ístupu vzduchu nesnižuje 
úrodnost p�dy, což m�že nastat p�i dlouhodobém spalování energetických plodin. U anaerobní 
fermentace oproti spalování biomasy není zapot�ebí sušení. 

Nevýhodou bioplynové kogenerace je vysoká míra investi�ních náklad� a citlivost 
technologických parametr� na výt�žnost bioplynu. Na celoro�ní provoz je nutná dostate�ná 
zásoba biomasy.     
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7.2 Hodnocení provozu bioplynové stanice 
Hodnocení provozu zpracuji na modelovém p�íkladu bioplynové stanice, která má vstupní 

suroviny kejdu hospodá�ských zví�at, odpad z jatek a siláž kuku�ice. U varianty 1 p�evažuje podíl 
sušiny odpadní biomasy a u varianty 2 p�evažuje více jak z 51 % sušina biomasy cílen� 
p�stované. 

Varianta 1 (AF2) Varianta 2 (AF1) 

Mb1 Qb1 Mb1 Mb2 Qb2 Mb2 Druh vsázky 

[t.rok-1] [m3.rok-1] [t.den-1] [t.rok-1] [m3.rok-1] [t.den-1] 

BRO, odpad z jatek 3500 3181 9,59 1500 1363,6 4,11 

Siláž kuku�ice 1500 1875 4,11 9500 11875 26,03 

Kejda 35000 35000 95,89 5500 5500 15,07 

Celkem 40000 40056 109,59 16500 18735,6 63,01 

Tab. 7-1 Vstupní biomasa bioplynové stanice 

P�epo�et hmotnosti biomasy je proveden pomocí koeficient�. 

Druh vsázky V [m3] m [t] 

BRO, odpad z jatek 1 1,1 

Siláž kuku�ice 1 0,8 

Kejda 1 1 

Tab. 7-2 Hmotnost 1 m
3
 biomasy [21] 

7.2.1 produkce bioplynu 
Pro dimenzování BPS je d�ležité, jaké množství materiálu má být zpracováno. Pro 

jednotlivou biomasu se výnos bioplynu liší, nap�. z jedné tuny hov�zí kajdy lze vyrobit 25 m3 

bioplynu. Existují t�i zp�soby výpo�tu množství vyrobeného bioplynu z organických odpad�. [1] 

Výpo�et podle tabulkových údaj� se používá pro materiály typu exkrement� 
hospodá�ských zví�at, které byly získány z experimentálních pokus�.  

Druhým zp�sobem je výpo�et podle p�edpokládaného úbytku organické sušiny 
zpracovávaného materiálu. P�edpokladem použití této metody je znalost m�rné produkce 
bioplynu z jednotkového množství sušiny zpracovávaného materiálu, lze op�t využít tabulky 
nebo výsledky laboratorního pokusu.  

 Množství vyrobeného bioplynu lze vypo�ítat také podle chemického složení materiálu.  
Protože se v reaktorech stále více zpracovávají sm�sné materiály (nap�íklad exkrementy a 
fytomasa nebo vyt�íd�ný organický podíl komunálních odpad� atd.), používá se v takovém 
p�ípad� výpo�et produkovaného bioplynu každé jednotlivé složky (uhlohydráty, tuky, bílkoviny) 
zvláš�. Tyto výpo�tové metody jsou podrobn� uvedeny v literatu�e. [23] 

Množství bioplynu zjistíme z údaj� získaných laboratorním m��ením (viz Tab. 7-3). 
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Druh vsázky Sušina    s% [%] s [m3.t-1] sušiny 

BRO, odpad z jatek 35 560 

Siláž kuku�ice 35 400 

Kejda 6 400 

Tab. 7-3 Obsah sušiny a výt�žnost bioplynu [23,21,1] 

Dále vypo�teme množství sušiny a bioplynu za 1 rok. 

-1% 35
3500 1225 t.rok

100 100sus

s
M M= ⋅ = ⋅ =                                                                            (7.1) 

3 -11225 560 686000 m .rok
b sus

M M s= ⋅ = ⋅ =                                                                        (7.2) 

Pro ostatní biomasu jsou vypo�tené hodnoty v (Tab. 7-4). 

               Produkce bioplynu 

QB Varianta 1 

Druh vsázky 

Mb 

[t.rok-1] 

Sušina    
s% [%] 

Msus Sušiny 

[t. rok-1] 

  sušiny 

s [m3.t-1] [m3.rok-1] [m3.den-1] 

BRO 3500 35 1225 560 686 000 1879,45 

Siláž kuku�ice 1500 35 525 400 210 000 575.34 

Kejda 35000 6 2100 400 840 000 2301,37 

Celkem 40000 9,63 3850 450,98 1 736 264 4756,16 

Varianta 2       

BRO 1500 35 525 560 294 000 805,48 

Siláž kuku�ice 9500 35 3325 400 1 330 000 3643,84 

Kejda 5500 6 330 400 132 000 361,64 

Celkem 16500 25,3 4180 420,10 1 756 000 4810,96 

Tab. 7-4 Množství vyrobeného bioplynu za 1 rok 

U varianty 2 je zapot�ebí upravit procentuální obsah sušiny z�ed�ním z 25,3 na 14 %. Toto se 
nám projeví na objemovém množství, které se zvýší na 29857 t.rok-1. 

Velikost fermentoru VF1  vypo�teme z st�ední doby zdržení ts a denní dávky substrátu Qb1. 
Tato doba je p�ibližn� 30 dní.   

31
1

40056
30 3292 m

365 365
b

F s

Q
V t= ⋅ = ⋅ =                                                                                    (7.3) 
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7.2.2 Vyrobená elektrická a tepelná energie 
Vyrobená energie kogenera�ní jednotkou závisí na výh�evnosti a množství bioplynu. V  

procesu p�em�ny je d�ležitá ú�innost p�em�ny primárního paliva (bioplynu) na elektrickou a 
tepelnou energii. Hlavní složkou výroby v BPS je elektrická energie, která se dodává do 
elektrické sít�. Tepelná energie se z 30 až 40 % využívá na vlastní spot�ebu. Pro zbývající 
tepelnou energii je vhodné najit uplatn�ní. 

Pro kogeneraci v BPS je nejpoužívan�jší pístový spalovací motor. Srovnání s jinými 
vhodnými jednotkami je v (Tab. 7-5). Vhodnou variantou je mikrotubína, oproti spalovacím 
motor�m má nižší emise ve spalinách a není náchylná na ne�istoty v bioplynu. Mezi výhody 
nasazení MT pat�í vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu. V budoucnu se po�ítá 
s uplatn�ním STM motoru, pro jeho využití nízkopotenciálového tepla a výhodné spalovaní 
mimo motor. Nejvhodn�jší je požití palivového �lánku. Tato technologie je zatím nákladná a 
vyžaduje úpravu bioplynu a �istý vodík. 

 
Elektrický 

výkon 

 
Pohotovost 

Elektrická 
ú�innost [%] 

Celková 
ú�innost 

Modul 
teplárenské 

výroby 

 

Typ PJ 

     Pe [MW]         [%]      Pe 0,5.Pe [%] e [-] 

Palivové �lánky 0,04-50 90-92 37-45 37-45 85-90 0,8-1,0 

 Mikroturbína 0,025-0,25 90-95 30-40 20-30 65-85 0,6-0,85 

   STM motor 0,003-1,5 85-90 35-50 34-49 60-80 1,2-1,7 

Spalovací motor     0,015-2       80-85   30-40  25-35      60-85      0,5-0,7 

Tab. 7-5 Parametry jednotek pro kogeneraci bioplynu [17] 

Množství vyrobené energie pro bioplynovou stanici varianty 1 a 2 stanovíme z množství 
vyprodukovaného bioplynu. P�i výb�ru odpovídající kogenera�ní jednotky je velmi d�ležité sladit 
její výkon s produkcí bioplynu, aby motor mohl pracovat na optimální výkon. Obvykle se 
kogenera�ní jednotka navrhne s výrobou bioplynu tak, aby doba využití se blížila 8000 hodin 
ro�n�. Elektrický výkon kogenera�ní jednotky Pi se stanoví podle produkce bioplynu a �initele 
využití bioplynu k výrob� elektrické energie z rovnice (7.4). [25] 

198,17 2 396,34 kW
e b i

P Q η= ⋅ = ⋅ =                                                                                    (7.4) 

Po dosazení vypo�tených hodnot do rovnice (7.4) dostáváme pot�ebný elektrický výkon 
kogenera�ní jednotky Pi = 396,34 kW. Podle stanovených hodnot denní produkce bioplynu a 
pot�ebného výkonu kogenera�ní jednotky m�žeme vybrat konkrétní kogenera�ní jednotu dle 
technické dokumentace fa GE Jenbacher.  

Ú�innost Mechanický 

Výkon 

El. 
výkon 

Využité 
teplo 

Mechanická Elektrická Tepelná Celková 

Spot�eba 
bioplynu 
 

[kW] [kW] [kW] [%] [%] [%] [%] [m3.h-1] 

544 526 566 41,81 40,39 43,50 83,90 217 

Tab. 7-6 GE Jenbacher  JMS 312 GS-B.L [24] 

 



  Bioplynová kogenerace 

 

47

Spot�eba je uvedena pro bioplyn s obsahem metanu 65 % p�i normálních podmínkách     
(0°C, 101,325 kPa). V p�ípad� jiných podmínek mohou být údaje odlišné. 

Dobu využití jednotky vypo�teme z vyprodukovaného bioplynu za den a spot�eby KJ. 

 
1 736264

8001,22 h
217

b

i

Q
T

q
= = =                                                                                          (7.5)  

Dále ur�íme vyrobenou elektrickou energii z instalovaného výkonu KJ a doby využití.                                                    

-18001, 22 526 4208,64 MWh.rok
e

E T P= ⋅ = ⋅ =                                                                  (7.6) 

 Množství bioplynu 
Qb 

 Doba využití T  El. energie E 

 [m3.den-1] [m3.h-1] [kWh.kWe
-1] [kWh] [kWh.den-1] [MWh.rok1] 

Varianta 1 4756,16 198,17 8001,22 480,36 11529,08 4208,64 

Varianta 2 4810,96 200.46 8092,17 485,81 11661,59 4256,48 

Tab. 7-7 Vyrobená elektrická energie v KJ  

Druhotná výroba tepla je dána. 

-1
t8001, 22 565 4528,69 MWh .rok

t t
Q T P= ⋅ = ⋅ =                                                                (7.7) 

 Tepelná energie Qt 

 [kWh t] [kWh t.den-1] [MWh t.rok1] 

Varianta 1 516,97 12407,37 4528,69 

Varianta 2 522,85 12548,40 4580,16 

Tab. 7-8 Vyrobená tepelná energie v KJ 

7.2.3 Produkce separátu a fugátu 
Zpracováním biomasy ve fermentoru vznikne fugát, který se skladuje. �ást fugátu je 

separováno jako �edící prost�edek do hogeniza�ní linky. Uvažované množství substrátu pro 
variantu 1 je 40000 t.rok-1 se sušinou 3850 t.rok-1, tj 9,63% . Digestací se tato sušina nejvýše sníží 
o 3 %. Po separaci digestátu vznikne separát a fugát. D�lící pom�r hmot fugátu a separátu je 90 
k 10 %. [21]   

Varianta 1 Varianta 2 

 MS [t.rok-1] QS [m3.rok-1] MS [t.rok-1] QS[m3.rok-1] 

Produkce digestátu  40000 40056 34833,3 18735,6 

Produkce separátu 4000 4005,6 1650 1873,6 

Produkce fugátu 36000 36050,4 14850 16862 

Skladovací objem fugátu (3 m�síce) - 9012,6 - 4215,5 

Tab. 7-9 Množství digestátu a jeho uskladn�ní 
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Fugát je skladován po dobu 3 m�síc� a jeho uplatn�ní se nabízí v aplikaci na zem�d�lskou 
p�du jako hnojivo. P�ínosem je obohacení p�dy o obsah dusíku a dalších minerálních látek. 
Oproti hnojení um�lými hnojivy znamená využití fermenta�ního zbytku i nemalý finan�ní p�ínos 
až 1500 K�.ha-1. Separát není skladován a m�že se uplatnit jako hnojivo nebo po usušení na 
výrobu pelet. 

7.2.4 Základní parametry BPS 
P�ehled o konstruk�ních a výrobních parametrech bioplynové stanice podává (Tab. 7-10).   

Varianta  

Parametry 1 (AF2) 2 (AF1) 

Jednotka 

Denní množství biomasy 109,59 63,01 t.den-1 

Množství vyrobeného bioplynu 198,17 200.46 m3.h-1 

Doba zdržení substrátu v reaktoru 30 30 dní 

Minimální objem reaktoru  3292 2454 m3 

Minimální pot�ebný objem plynojemu ( 4hod.) 800 800 m3 

Po�et reaktor� 1 1 Ks 

Pracovní teplota reaktoru 40 40 °C 

Instalovaný elektrický výkon KJ 526 526 kW 

Instalovaný tepelný výkon KJ 566 566 kWt 

P�edpokládaná výh�evnost paliva 22 22 MJ. m3 

Doba využití instalovaného výkonu 8001,22 8092,17 kWh.kWe
-1 

Denní vyrobená el. energie(po ode�tení 5 % p�enos. ztráty) 10,95 11,08 MWh.den-1 

Ro�ní vyrobená el. energie (po ode�tení 5 % p�enos. ztráty) 3998,21 4043,66 MWh.rok-1 

Ro�ní vyrobené teplo (po ode�tení 10 % p�enos. ztráty) 4075,82 4122,14 MWh.rok-1 

Vlastní spot�eba elektrické energie BPS 10 10 % 

Vlastní pr�m�rná spot�eba tepla BPS 38 36 % 

Ro�ní vlastní spot�eba elektrické energie 399,82 404,37 MWh.rok-1 

Denní vyrobená tepelná energie 6,92 7,23 MWh.den-1 

Ro�ní vyrobená tepelná energie 2527,01 2638,17 MWh.rok-1 

Ro�ní vyrobená tepelná energie 9097,23 9497,41 GJ.rok-1 

Skladovací kapacita na fugát (3 m�síce) 9012,6 4215,5 m3 

Po�et skladovacích nádrží 2 2 Ks 

Objem skladovací nádrže 4600 2200 m3 

Tab. 7-10 Základní parametry BPS 
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7.3 Ekonomické hodnocení investice 
Na základ� ekonomického hodnocení investice se rozhodujeme o realizaci projektu. 

Základním zám�rem investice je finan�ní p�ínos, tedy zisk. Rozhodnutí závisí na celkovém 
finan�ním ohodnocení efektu investice, která je vyšší než celkové finan�ní nároky projektu p�i 
respektování �asové hodnoty pen�z. Hodnocení je založeno na výpo�tu hotovostních tok� jako 
rozdílu mezi p�íjmy a výdaji v jednotlivých letech existence projektu.   

7.3.1 Výnosy  
Hlavní p�íjem je tvo�en z prodeje elektrické energie. Výkupní cena elektrické energie 

vyrobená z bioplynu je stanovena rozhodnutím ERÚ �. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, které se 
stanovuje na každý rok. Výrobce si m�že vybrat ze dvou variant bu� pevnou výkupní cenu, nebo 
formu zelených bonus�. Cenové rozhodnutí rozlišuje dv� kategorie pro provozovatele 
bioplynových stanic. Kategorie AF1 je tvo�ena p�evážnou �ástí zpracovávané biomasy z cílen� 
p�stovaných energetických rostlin, primárn� ur�ených pro energetické využití. Druhá kategorie 
AF2 zahrnuje biomasu odpadní, celkové rozd�lení biomasy je v (Tab. 3-1). Nárok na vyšší 
podporu elekt�iny podle cenového rozhodnutí ERÚ mají BPS využívající cílen� p�stovanou 
biomasu, kdy náklady na její po�ízení jsou vyšší oproti náklad�m na získání ostatní využitelné 
biomasy kategorie AF2.  

Tab. 7-11 Výkupní ceny a zelené bonusy pro spalování bioplynu [13]  

Pro bioplynovou stanici je zvolen výnos formou výkupní ceny elekt�iny dodané do sít�. 
Varianta 1 je podle kategorie AF2 a varianta 2 podle AF1. Výnos je vypo�ten z výkupní ceny 
elektrické energie a ro�ní vyrobené elektrické energie dodané do sít�.  

-13550 3998,21 14194 tis.K�.rok
r e r

V c E= ⋅ = ⋅ =                                                                  (7.8) 

Výkupní cena Vyrobená el. energie Ro�ní výnos  

ce[K�.MWh-1] Er [MWh.rok-1] Vr [tis.K�.rok-1] 

Varianta 1  3550 3998,21 14194 

Varianta 2 4120 4043,66 16660 

Tab. 7-12 Ro�ní výnos BPS 

U bioplynové stanice se po�ítá jen výnos z elektrické energie. K p�íjm�m m�žou pat�it 
krom� ceny vyrobené energie i platby za likvidaci odpad� a výkup travní se�e z údržby m�sta. 
Dalším finan�ním p�ínosem investice m�že být možnost využití odpadního tepla z kogenera�ní 
jednotky a možnost nakládání s digestátem, který lze používat jako kvalitní substitut na trhu 
dostupných minerálních hnojiv. Ostatní p�íjmy m�žou být tvo�eny z poplatku za likvidaci 
výpalek, suroviny pro hygienizaci, odpady z jatek, odpady z kuchyní.  

Druh obnovitelného zdroje 

 

Výkupní ceny elekt�iny dodané 
do sít�             [K�.MWh-1] 

Zelené bonusy 
[K�.MWh-1] 

Spalování bioplynu v bioplynových 
stanicích kategorie AF1 

4120 

 

2580 

 
Spalování bioplynu v bioplynových 
stanicích kategorie AF2 

3550 

 

2010 
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7.3.2 Investi�ní náklady 
Náklady BPS jsou závislé na mnoha faktorech. Jejich výše se odvíjí nejen od velikosti 

za�ízení a instalované technologie, ale také od toho, jestli je stavba realizována svépomoci nebo 
dodavatelsky. Investi�ní náklady jsou rozd�leny na stavbu a technologii. Jednotlivé �ásti jsou 
zpracovány z cenových nabídek a kalkulací BPS. U variant 1 a 2 jsou investi�ní náklady p�ibližn� 
stejné. Jednotlivé komponenty, technologii a stavební �ástí, nebo jako subdodavatel dodává fa 
Vítkovice-ENVI, Sattler, K&H Kinetic, GE Jenbacher, Wolf, Agrifair, WELtec BioPower. 
Stavební a technologická �ást bioplynové stanice je v (Tab. 7-13) a (Tab. 7-14).     

Stavební �ásti [tis.K�] 

Homogeniza�ní nádrž 500 

Základ pod fermentor, skladovací nádrž, drti�, higienizaci 1500 

Fermentor 4300 

Skladovací nádrž 2300 

Stavební objekt pro kogeneraci a technologii 780 

Podzemní kejdové potrubní  1200 

Stavební objekt pro ovládací centrum, laborato�e a dílnu  2600 

Projektová dokumentace 800 

Investi�ní náklady stavební �ásti celkem NS 13680 

Tab. 7-13 Investi�ní náklady stavební �ásti 

Technologická �ást [tis.K�] 

Vybavení homogenizace (dopravník, drti� ) 1000 

Hygienizace 4900 

Vybavení fermentoru 4600 

Vestav�ný plynojem 950 

Vystrojení skladovací nádrže 700 

Kogenera�ní jednotka 7800 

Strojovna, �erpadla, servopohony, armatury, potrubní rozvody   1600 

Oh�ev kalu s cirkulací 1000 

Montážní práce, inženýrská �innost, najetí provozu a zaškolení obsluhy 2000 

Silnoproudé rozvody a vyvedení el. energie  1600 

Automatizovaný �ídící systém 1400 

Technologie na úpravu a �išt�ní bioplynu 500 

Investi�ní náklady technologické �ásti celkem NT 28050 

Tab. 7-14 Investi�ní náklady technologická �ást 
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Celkové investi�ní náklady jsou dány sou�tem nákladu na stavební a technologickou �ást. 

13680 28050 41730 tis.K�
S T

IN N N= + = + =                                                                    (7.9) 

7.3.3 Provozní náklady 
Ro�ní provozní náklady bioplynové stanice se vypo�tou z náklad� na vstupní materiál, 

odpis� investi�ních náklad�, dále z náklad� na údržbu a opravy, z b�žných provozních náklad� a 
ostatních náklad� na obsluhu BPS. Pojišt�ní je vypo�teno z 0,5 % celkového objemu investic.  

Ro�ní náklady na po�ízení biomasy jsou spo�teny z jednotlivé biomasy a ceny této komodity.  
Pom�rná cena biomasy je dána na burze komodit nebo ceny jednotlivých dodavatel�. Tato cena 
se r�zní podle místa výstavby BPS a vzdáleností p�epravy biomasy. 

1500 500 750 tis.K�
b b b

N M c= ⋅ = ⋅ =                                                                                (7.10) 

Množství biomasy Cena Náklady za rok 

Mb1 Mb2 cb Nb1 Nb2 Druh vsázky 

[t.rok-1] [t.rok-1] [K�.t-1] [tis.K�.rok-1] [tis.K�.rok-1] 

BRO, odpad z jatek 3500 1500 0 0 0 

Siláž kuku�ice 1500 9500 500 750 4750 

Kejda 35000 5500 15 525 82 

Celkem 40000 16500 - 1275 4832 

Tab. 7-15 Náklady na biomasu 

Servisní náklady KJ jsou vypo�teny pomocí servisní ceny 0,26 K�.kW-1 a vyrobené 
elektrické energie jednotkou. 

0,26 4208,68 1094 tis.K�
SKJ SKJ r

N n E= ⋅ = ⋅ =                                                                   (7.11) 

Elektrická energie vlastní spot�eby je dána prodejní cenou od distributora a spot�ebovanou 
elektrickou energií. 

1,8 3998,82 720 tis.K�
VS d VS

N c E= ⋅ = ⋅ =                                                                          (7.12) 

Da�ové odpisy jsou vypo�teny z celkových investi�ních náklad� a ro�ních odpisových sazeb, 
které jsou uvedeny v (Tab. 7-16). P�edpokládané odpisování je rovnom�rné.   

Odpisová skupina Odpisové období Odpisová sazba 

�íslo let v 1. roce v dalších letech 

2 5 11 22,25 

4 20 2,15 5,15 

Tab. 7-16 Tabulka pro jednotlivé odpisové skupiny p�i rovnom�rném odpisování [26] 

Doba odpisování stavby je 20 let. Výpo�et je proveden pomocí 4. odpisové skupiny.  

41
1

13680 2,15
295 tis.K�

100 100
S

S

N OS
O

⋅ ⋅
= = =                                                                        (7.13) 
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Dále vypo�teme ro�ní odpis stavby v dalších letech odpisování. 

4 13680 5,15
705 tis.K�

100 100
S n

Sn

N OS
O

⋅ ⋅
= = =                                                                       (7.14) 

Doba odpisování techniky je 5 let. Výpo�et je proveden pomocí 2. odpisové skupiny. 

21
1

28050 11
3086 tis.K�

100 100
S

T

N OS
O

⋅ ⋅
= = =                                                                         (7.15) 

Dále vypo�teme ro�ní odpis techniky v dalších letech odpisování. 

2 28050 22, 25
6242 tis.K�

100 100
S n

Tn

N OS
O

⋅ ⋅
= = =                                                                  (7.16) 

P�ehled jednotlivých provozních náklad� podává (Tab. 7-17). 

Varianta 1 Varianta 2  

[tis K�] [tis K�] 

Náklady na substrát 1275 4832 

Servisní náklady KJ (0,26 K�.kW-1) 1094 1106 

Opravy, údržba, servis technologie 350 350 

Pojišt�ní (0,5% z investic) 209 209 

Mzdové náklady obsluhy 800 800 

El. energie pro vlastní spot�ebu 720 728 

Odpisy stavby (po dobu 20 let) 295/705 295/705 

Odpisy technologie (po dobu 5 let) 3086/6242 3086/6242 

Celkem 7829/11395 11406/14972 

Tab. 7-17 Provozní náklady 

7.3.4  Hodnocení ekonomické efektivnosti 
Posuzování jednotlivých investi�ních variant projekt� bude provád�no s využitím finan�ních 

kritérií hodnocení efektivnosti investic. V  teorii podnikových financí jsou jednotlivá finan�ní 
kritéria vyjád�ena r�znými metodami pro hodnocení ekonomické efektivnosti investi�ních 
projekt�. Cílem metod je pomocí matematického aparátu kvantifikovat ekonomický efekt, který 
investi�ní projekt bioplynové stanice p�ináší, a na základ� zjišt�ných výsledk� posoudit jeho 
výhodnost. Mezi základní a nejvíce používaná hlediska pro rozd�lení jednotlivých metod 
pat�í faktor �asu.  

V uvažovaném projektu varianty 1 a 2 je financování z vlastních zdroj� a není �erpána 
dotace. Dále se neuvažuje se zvyšováním výkupní ceny elektrické energie, která se snaží 
kopírovat zvyšující se náklady na biomasu. Vstupní hodnoty projektu jsou uvedeny v (Tab. 7-18), 
výpo�ty jsou provedeny pro první rok. 
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 Veli�ina Varianta 1 Varianta  2 Jednotka 

Investi�ní náklady IN 41730 41730 tis.K� 

Výnosy Vr 14194 16660 tis.K�.rok-1 

Provozní náklady Np 7829/11395 11406/14972 tis.K�.rok-1 

Doba životnosti Tž 20 20 let 

Tab. 7-18 Vstupní hodnoty 

 

Hrubý zisk je vypo�ten z rozdílu ro�ního výnosu a provozních náklad�.   

14194 7829 6365 tis.K�h r pZ V N= − = − =                                                                        (7.17) 

�istý zisk vypo�teme z hrubého zisku snížením o da� z p�íjm�, která �iní pro právnické 
osoby 20 % s ú�inností od 1. 1. 2009 a 19 % s ú�inností od 1. 1. 2010.  

20
(1 ) 6365 (1 ) 5092 tis.K�

100 100c h

d
Z Z= ⋅ − = ⋅ − =                                                              (7.18) 

Dále je vypo�ten tok hotovosti Cash-flow, který charakterizujeme jako pen�žní tok za ur�ité 
období a p�edstavuje rozdíl mezi p�íjmy a výdaji. 

5092 3381 8473 tis.K�
t c c

CF Z O= + = + =                                                                         (7.19) 

Prostá návratnost je nejkratší návratnost vložených investic. Tato návratnost zanedbává �adu 
podstatných faktor� závislých na �ase, a proto z hlediska ekonomické efektivnosti je pouze 
orienta�ní. 

41730
4,93 rok�

8473o

t

IN
T

CF
= = =                                                                                           (7.20) 

Pro p�esn�jší hodnocení je vypo�ítán diskontovaný tok hotovosti cash-flow, ve kterém je 
po�ítáno s �asovým znehodnocením pen�z, pro OEZ je použitá hodnota diskontní míry 7 %.    

1

8473
 7919 tis.K�

(1 ) (1 0,07)t t

CF
DCF

i
= = =

+ +
                                                                      (7.21) 

K zjišt�ní doby návratnosti vypo�ítáme kumulovaný diskontovaný tok hotovosti cash-flow. 

7919 41730 33811 tis.K�
t t

KDCF DCF IN= − = − = −                                                       (7.22) 

Diskontovaná doba návratnosti vyjad�uje dobu, za kterou se kumulovaný diskontovaný tok 
hotovosti projektu dosáhne kladné hodnoty. 

dTKDCF IN≥   6 let
d

T =                                                                                                    (7.23) 

�istou sou�asnou hodnotu je možno vypo�ítat pomocí stanovení �istých tok� hotovosti 
projektu v jednotlivých letech a stanovením jejich sou�asné hodnoty diskontováním, sou�asná 
hodnota se vztahuje k roku zahájení výstavby. 
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20

1 1

41730  47490 tis.K�
(1 ) (1 0,07)

žT

t t

t t
t

CF CF
NPV IN

i=

= − = − =
+ +

� �                                       (7.24) 

Výpo�tem �isté sou�asné hodnoty lze dojít ke t�em základním výsledk�m: 

0NPV > , bioplynovou stanici je vhodné realizovat, výnos z projektu je vyšší než je cena 
vloženého kapitálu, 

0NPV = , projekt je na hranici rentability, 

0NPV < , projekt není vhodné realizovat. 

U varianty 1 a 2 bioplynové stanice je �istá sou�asná hodnota kladná, proto je projekt 
ekonomicky efektivní. P�i posouzení variant je nejefektivn�jší ta, jejíž ukazatel NPV je nejv�tší. 

maxNPV →                                                                                                                      (7.25) 

Dalším použitým kriteriem pro hodnocení investice je vnit�ní výnosové procento. Pro toto 
hodnocení se používá taková diskontní míra, p�i které je �istá sou�asná hodnota tok� hotovosti 
rovna nule a vypo�ítá se z rovnice (7.26). 

1

0
(1 )

Td
t

t
t

CF
IN

IRR=

− =
+

�  20,159 %IRR =                                                                            (7.26) 

Pokud je IRR projektu vyšší než uvažovaná diskontní míra, je projekt ekonomicky p�ínosný, 
má v�tší vnit�ní výnosnost, než požadujeme.  

IRR i>                                                                                                                                (7.27) 

P�i porovnávání variant je ekonomicky efektivn�jší, jejíž ukazatel IRR je nejv�tší. 

maxIRR →                                                                                                                        (7.28) 

 

P�ehled jednotlivých ekonomických ukazatel� podává (Tab. 7-19). 

 Veli�ina Varianta 1  Varianta 2  Jednotka 

Hrubý zisk Zh 6361 5254 tis.K� 

�istý zisk Zc 5088 4203 tis.K� 

Tok hotovosti cash-flow CF1 8473 7584 tis.K� 

Diskontovaný cash-flow DCF1 7919 7088 tis.K� 

Kumulovaný diskontovaný cash-flow KDCF1 -33811 -34642 tis.K� 

Prostá doba návratnosti To 4,93 5,5 let 

�istá sou�asná hodnota NPV 47490 37967 tis.K� 

Vnit�ní výnosové procento IRR 20,159 17,755 % 

Diskontovaná doba návratnosti Td 6 7 let 

Tab. 7-19 Ekonomické ukazatele 
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P�ehled o jednotlivých hotovostních tocích jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 7-20, 7-21).  
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  [tis.K�] 

0.                -41730 

1. 2009 14194 4448 295 3086 6365 5092 8473 7919 -33811 

2. 2010 14194 4448 705 6242 2799 2267 9214 8048 -25763 

3. 2011 14194 4448 705 6242 2799 2267 9214 7522 -18242 

4. 2012 14194 4448 705 6242 2799 2267 9214 7029 -11212 

5. 2013 14194 4448 705 6238 2803 2270 9213 6569 -4643 

6. 2014 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 5350 706 

7. 2015 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 5000 5706 

8. 2016 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 4672 10378 

9. 2017 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 4367 14745 

10. 2018 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 4081 18826 

11. 2019 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 3814 22640 

12. 2020 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 3565 26205 

13. 2021 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 3331 29536 

14. 2022 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 3113 32650 

15. 2023 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 2910 35560 

16. 2024 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 2719 38279 

17. 2025 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 2542 40821 

18. 2026 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 2375 43196 

19. 2027 14194 4448 705 0 9041 7323 8028 2220 45416 

20. 2028 14194 4448 695 0 9051 7331 8026 2074 47490 

Tab. 7-20 Výpo�et tok� hotovosti bioplynové stanice varianty 1 

 



  Bioplynová kogenerace 

 

56

R
ok

 p
ro

vo
zu

 

R
ok

 

V
ýn

os
y 

P
ro

vo
zn

í n
ák

la
dy

 

O
dp

is
y 

st
av

by
  

  O
dp

is
y 

te
ch

no
lo

gi
e 

 

H
ru

bí
 z

is
k 

�
is

tý
 z

is
k 

T
ok

 h
ot

ov
os

ti
 C

F
 

D
is

ko
nt

ov
an

ý 
C

F
 

  K
um

ul
ov

an
ý 

di
s.

 C
F

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  [tis.K�] 

0.                -41730 

1. 2009 16660 8025 295 3086 5254 4203 7584 7088 -34642 

2. 2010 16660 8025 705 6242 1688 1367 8314 7262 -27380 

3. 2011 16660 8025 705 6242 1688 1367 8314 6787 -20593 

4. 2012 16660 8025 705 6242 1688 1367 8314 6343 -14250 

5. 2013 16660 8025 705 6238 1692 1371 8314 5927 -8323 

6. 2014 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 4750 -3573 

7. 2015 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 4439 866 

8. 2016 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 4149 5015 

9. 2017 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 3877 8892 

10. 2018 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 3624 12516 

11. 2019 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 3387 15903 

12. 2020 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 3165 19068 

13. 2021 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2958 22026 

14. 2022 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2764 24790 

15. 2023 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2584 27374 

16. 2024 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2415 29788 

17. 2025 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2257 32045 

18. 2026 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 2109 34154 

19. 2027 16660 8025 705 0 7930 6423 7128 1971 36125 

20. 2028 16660 8025 695 0 7940 6431 7126 1842 37967 

Tab. 7-21 Výpo�et tok� hotovosti bioplynové stanice varianty 2 
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Pr�b�h diskontovaného cash-flow a kumulovaného diskontovaného cash-flow je znázorn�no 
pro variantu 1 a 2 v grafech.   

 Obr. 7-2 Pr�b�h hotovostních tok� bioplynové stanice varianty 1 (AF2) 

 

Obr. 7-3 Pr�b�h hotovostních tok� bioplynové stanice varianty 2 (AF1) 

Z tohoto znázorn�ní vychází reálná doba návratnosti, která je dána pr�se�íkem �asové osy t a 
kumulovaného dskontovaného cash-flow.     
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8 ZÁV�R 
V�deckotechnický vývoj v oblasti zvyšování ú�innosti p�em�n energií spolu se zavád�ním 

obnovitelných zdroj� energie, omezování životního prost�edí a politické faktory p�ispívají 
k možnostem nár�stu uplatn�ní obnovitelných zdroj� a kogenera�ní výroby. 

Bakalá�ská práce se zabývá využitím bioplynu ve spojení s kogenerací. Zam��uje na 
zhodnocení provozu a výhody nasazení jednotlivých kogenera�ních jednotek ve spolupráci 
s bioplynovou technologií. 

Pro výrobu bioplynu v BPS je d�ležitý bioplynový proces. Pr�b�h tohoto procesu ovliv�uje 
�ada procesních a materiálových parametr�, nap�íklad složení materiálu, podíl vlhkosti, teplota 
prost�edí, �íslo pH neboli kyselost materiálu, anaerobní (bezkyslíkaté) prost�edí, absence 
inhibi�ních biochemických látek. Vhodná biomasa pro bioplynový proces je bu� zám�rn� 
p�stovaná (travní senáž, �epka olejna, cukrovka, obilí, brambory, kuku�ice), kategorie AF1 nebo 
biomasa odpadní (rostlinné zbytky ze zem�d�lské prvovýroby, odpady z živo�išné výroby, 
organické odpady z pr�myslových a potraviná�ských výrob), kategorie AF2. Množství biomasy a 
biosurovin se hodnotí na základ� potencionálních dodavatel� v míst� bioplynové stanice. Kvalita 
bioplynu je ur�ena pom�rem metanu, oxidu uhli�itého a ostatními nežádoucími látkami. Bioplyn 
dále upravujeme na vodné parametry sušením a �išt�ním. Výslednými produkty bioplynového 
procesu jsou biologicky stabilizovaný substrát a bioplyn s obsahem 55 až 70% metanu a 
výh�evností 18 až 26MJ.m-3. 

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie je zajiš�ována kogenera�ní jednotkou, 
vzhledem k odd�lené výrob� je o 40% efektivn�jší. Vhodné kogenera�ní jednotky pro vyžívání 
bioplynu jsou pístové spalovací motory (SM), mikroturbíny (MT), stirling�v motor (STM) a 
palivové �lánky (PC). Nejpoužívan�jší je pístový spalovací motor. Ve srovnání s jinými 
jednotkami má širší výkonovou �adu a jeho nevýhody jsou vysoké emise ve spalinách, velká 
hlu�nost, vysoké náklady na údržbu. Vhodnou alternativou nasazení je mikroturbína je 
nákladn�jší ale mezi jejich výhody pat�í vysoká spolehlivost, nízké náklady na údržbu, malé 
rozm�ry, malá hlu�nost, menší emise ve spalinách. V porovnání se spalovacím motorem není 
v takové mí�e náchylná na ne�istoty v bioplynu. Spalovací motor v porovnání s mikroturbínou je 
více náchylný na usazení ne�istot z bioplynu, které snižují jeho životnost. Další dv� technologie 
jsou p�evážn� ve vývoji, u stirling�va motoru je snaha snížit finan�ní náklady a technické 
zpracování. P�edností STM je využití nizkopotenciálového tepla a výhodné spalovaní mimo 
motor. Palivový �lánek nabízí široké možnosti, ale jeho nevýhodou je jeho vysoká cena. 

Zhodnocení bioplynové kogenerace jsem provedl pro dva modelové projekty. První 
bioplynová stanice zpracovává biomasu odpadní a je za�azena do kategorie AF2. Druhá 
zpracovává z více jak 51 % biomasu cílen� p�stovanou. U obou variant je pomocí kofermentace 
zpracováván biologicky rozložitelný odpad. D�ležitý je pravidelný a dostate�ný p�ísun vstupního 
materiálu. U první varianty se zpracovává 40000 t.rok-1 a u druhé 16500 t.rok-1biomasy. 
Podle produkce bioplynu jsem zvolil kogenera�ní jednotku GE Jenbacher  JMS 312 GS-B.L. 
Ro�ní výroba elektrické energie po ode�tení p�enosových ztrát je 3998 a 4043 MWh.rok-1. U 
bioplynové stanice se po�ítá jen výnos z elektrické energie. K p�íjm�m m�žou pat�it krom� ceny 
vyrobené energie i platby za likvidaci odpad�. Dalším finan�ním p�ínosem investice m�že být 
možnost využití odpadního tepla z kogenera�ní jednotky a možnost nakládání s digestátem. 
Výnos je vypo�ten z výkupní ceny která je stanovena rozhodnutím a pro stanici je 14194 a 16660 
tis.K�. Tato cena se liší, protože kategorii AF1 zpracovává cílen� p�stovanou biomasu, u které 
jsou vyšší náklady na po�ízení. Základním parametrem ekonomického hodnocení jsou investi�ní 
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náklady, které jsou vypo�teny pro stavební a technologickou �ást a �iní 41730 tis.K�. 
P�edpokládaná životnost bioplynové stanice je 20 let. V uvažovaném projektu varianty 1 a 2 je 
financování z vlastních zdroj� a není �erpána dotace. Ekonomické hodnocení efektivnosti je 
pomocí �isté sou�asné hodnoty a vnit�ního výnosového procenta. Podle hodnocení je varianta 1 a 
2 rentabilní a doba návratnosti �iní 6 a 7 let. Bioplynová stanice varianty 1 má vyšší efektivitu a 
vyšší výnos. 

Nejefektivn�jším zp�sobem využití biomasy je biologická transformace na bioplyn. Tímto 
zp�sobem zpracování biomasy nevznikají žádné nové odpady, ale hodnotné produkty, jaké jsou 
elektrická a tepelná energie, organické hnojivo. Bioplynová kogenerace má menší negativní 
dopady na životní prost�edí. Dobré ekonomické efektivnosti bioplynové stanice lze dosáhnout p�i 
nízkých investi�ních nákladech a dotace. S vyššími investi�ními náklady p�ichází nutnost 
vhodného využívání p�ebyte�ného tepla nebo možnosti získání dalších p�íjm� za likvidaci 
odpad�. P�i dob�e nastavených technologických, energetických a ekonomických parametrech je 
využití bioplynu ve spojení z kogenerací velmi p�ínosné. 
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P�íloha A  Legislativa vztahující se k BPS 

Legislativa v oblasti nakládání s odpady 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech Obecné zásady up�ednost�ující materiálové využití p�ed 

ostatními zp�soby nakládání. 

Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady A zm�n�n vyhlášky 
�.382/2001 Sb. O podmínkách použití upravených kal� na zem�d�lské p�d� a vyhlášky 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm�n� 
vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Zákon 156/1998 Sb., o hnojivech.  

V p�ípad� materiálu pro bioplynovou stanici je nutné mít hlavn� pod kontrolou vstupní 

materiály a zamezení vstupu rizikových látek. 

Vyhláška 474/200 Sb., o požadavcích na hnojiva. 

Nitrátová sm�rnice ( 91/676/EHS ) a zásady správné zem�d�lské praxe. 

Legislativní rámec výroby elekt�iny a tepla, výb�r z energetické související 
legislativy 

Zákon �.485/2000 Sb. (energetický zákon), navazující p�edpisy. 

V rámci projekt� výstavby nových za�ízení na výrobu elekt�iny je nutné dále respektovat 

podmínky pro p�ipojení na distribu�ní a p�enosovou sí� dle Vyhlášky 51/2006 Sb.,o 

podmínkách p�ipojení k elektriza�ní soustav�. 

Zákon �. 180/2005 Sb., o podpo�e výroby elekt�iny z OZE, rozhodnutí ERÚ. 

Zákon 180/2005 Sb., zavádí dva hlavní momenty, 

Dlouhodobou garanci výkupních cen elekt�iny na 20 let. 

Zp�soby podpor projekt� OZE, 

Zvýhodn�ná výkupní cena – dle vyhlášky ERÚ Zelenými bonusy. 

Vyhláška �.475/2005 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o podpo�e 
využívání OZE. 

Vyhláška �. 482/2005 Sb., o stanovení druh�, zp�sob� využití a parametr� biomasy p�i 
podpo�e výroby elekt�iny z biomasy (ve zn�ní Vyhlášky �.5/2007 Sb.). 

Vyhláška �. 5002/2005 Sb., o stanovení zp�sobu vykazování množství elekt�iny p�i 
spole�ném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. 

Zákon 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, navazující p�edpisy 

Zákon �.86/2002 Sb., o ochran� ovzduší. 

 


